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V sobotu 30. dubna uspořádala Česká společnost ornitologická již 4. ročník vítání ptačího zpěvu.
Na 70 milovníků přírody si prošlo místní lesy a dozvědělo se mnoho zajímavého. Odchytit
a okroužkovat se podařilo i tuto červenku. Červenka byla ČSO vyhlášena ptákem roku 2016.

 Slovo úvodem
Milí čtenáři,
Jaro letos dorazilo dříve než obvykle a s jeho příchodem se mnozí
z nás vrhli na zahradní práce. Je radost sledovat, jak hezky umějí
mnozí udržovat své zahrádky a stráňky, mysleme přitom ale i na
ostatní. Sekání trávy v podvečerních hodinách či o nedělích na sousedské pohodě příliš nepřidá, stejně jako pálení zahradního odpadu
nebo řezání dřeva. Vyhlášku, která by tyto činnosti zakazovala,
se zatím přijmout nechystáme (problémem je její vymahatelnost
– viníka musíte přistihnout „při činu“, což je ale bez obecní policie
obtížné). Věřím nicméně ve vzájemné porozumění, a prosím proto
nejenom zahrádkáře, aby svou práci plánovali i s ohledem na druhé.
Přeji vám příjemné jarní měsíce a doufám, že se setkáme na některé
z blížících se akcí. Jednou z nich bude i slavná poříčská pouť na konci
června. O ní, ale i o řadě dalších událostí, se dočtete v tomto vydání
Poříčského zpravodaje. Přeji vám hezké čtení!

Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Základní škola se rozroste.
Díky dotaci
Téměř 3 miliony korun. Právě tak vysokou dotaci od Ministerstva ﬁnancí naše obec získala na rozšíření základní školy.
V minulých vydáních Poříčského zpravodaje jsme vás informovali o tom, že kapacita školy je již zcela zaplněna a na třídy
musely být přestavěny dokonce malá tělocvična a někdejší družina. První až třetí třída jsou pro vysoký počet dětí rozděleny na
„áčko“ a „béčko“. A dětí v následujících letech ubývat nebude.
Obec proto již před několika roky zpracovala projekt vestavby
dvou ateliérových tříd a kabinetu učitelů do půdních prostor, kde
se zatím žádné třídy nenacházejí. Součástí projektu bude také
výstavba nového únikového schodiště, které protne budovu
školy od půdy až do přízemí. Stavební práce by měly započít na
přelomu června a července a do zbrusu nových podkrovních tříd
usednou první žáci v říjnu. V současné době navštěvuje základní
a mateřskou školu přes 320 dětí z Poříčí i okolních obcí.
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 Tři otázky pro…

 Poříčská pouť
ožije 25. června

 Z čeho máme radost…

…paní Hanu Klauzovou, asistentku dětí v základní škole
Co je náplní Vaší práce?
Náplní mojí práce ve škole je pomáhat při výuce dětem s různými
poruchami učení a poruchami soustředění. Pracuji hlavně s jedním žákem. Sedíme spolu v lavici a probíráme látku společně
se třídou, někdy ale procvičujeme individuálně to, v čem si není
jistý. Když je jeho soustředění horší, může si chvíli během hodiny
malovat, nebo vystřihovat. Chvíli se tak zabaví, odpočine si a pak
se k probírané látce opět vrátíme. Je také potřeba usměrňovat
chování dětí o přestávkách. Ještě nesmím zapomenout na spolupráci učitel – asistent, která je velmi důležitá. V mém případě
spolupracuji s paní učitelkou na prvním stupni. Moc si jí vážím za
její milou a laskavou povahu a ochotu kdykoli poradit, přestože
její práce vůbec není jednoduchá.

Pomáháte dětem s učením. Naučíte se i Vy něčemu
od dětí?
Myslím, že se učím hlavně trpělivosti. Někdy přísné slovo prostě
nefunguje, spíš domluva a vysvětlení. Hodně nakažlivá je také
dětská upřímná radost, když si fandí při hrách a soutěžích. Nutí
to člověka daleko víc se vracet v myšlenkách do svého dětství.
Prožila jsem ho ve stejné škole a stejných třídách. Když jsem si
po létech opět sedla do školní lavice, v duchu vidím zase všechny
své spolužáky i učitele. Je to zvláštní a krásný pocit.

Co Vás v práci nejvíce těší?
Na mé práci mne těší především to, že můžu pomáhat při
něčem, co má smysl. Každý toužíme po úspěchu a pochvale.
A děti, které jsou z různých důvodů v něčem slabší, o to víc.
Proto jsem moc ráda, když se dítěti, se kterým pracuji, něco
povede, soustředí se a neruší ostatní ve třídě. Myslím, že se
z nás stali kamarádi, kteří k sobě mají důvěru, a to je na téhle práci asi nejdůležitější. Závěrem bych chtěla poděkovat vedení naší
školy, všem učitelům a ostatním zaměstnancům za milé přijetí
do jejich kolektivu. Je to kolektiv, kde vládne pohoda, kamarádství
a úcta k druhému, což je v dnešní době čím dál vzácnější.

 Rozpočet obce na webu
Zajímá vás, kolik peněž obec získala od státu na daních?
Kolik vybrala na místních poplatcích? A kolik stojí roční
svoz odpadu nebo údržba veřejné zeleně? To a mnoho
dalšího se dozvíte z podrobného rozklikávacího rozpočtu,
který je široké veřejnosti nově k dispozici na internetových
stránkách obce www.poricinadsazavou.cz pod záložkou
Rozpočet a audity.
Internetový rozpočet je vždy aktuální k předchozímu
měsíci. V průběhu května v něm tak naleznete údaje platné
k 30. dubnu letošního roku. Jedná se o moderní a snadno
přístupný nástroj, který každému umožňuje nahlížet z pohodlí domova do obecních záležitostí v dříve nevídané
podrobnosti.

 Hasiči se dočkají nové zbrojnice

 Strategický plán obce

Po 131 letech od založení místního sboru
učitelem Františkem Poloprudským se
naši hasiči dočkají vlastní moderní požární
zbrojnice. A to díky dotaci 1,7 mil.Kč, kterou
obec v dubnu získala od Ministerstva
vnitra a Hasičského záchranného sboru
ČR. V současné době využívá jednotka
provizorních prostor v obecním skladu
v Pražské ulici, který je ale prostorově
zcela nedostatečný. Ani technický stav
budovy navíc není uspokojivý.
Nová zbrojnice vznikne na návsi, pohledově na pravé straně za prodejnou COOP.
Budova bude z části zapuštěna do svahu
a obklopena zelení. Moderní stanice pojme
veškerou stávající techniku sboru, včetně
zásahového vozidla, motorového člunu,
čerpadel a dalšího příslušenství. Poslouží

Do 30. května se mohou zájemci na internetových stránkách obce a na obecním
úřadě seznámit s návrhem strategického
plánu obce (někdy také označovaného
jako plán rozvoje obce). Dokument je rozdělen do několika hlavních oblastí, např.
vodovod a kanalizace, školství, dopravní
bezpečnost, zeleň a další. V samostatných kapitolách popisuje, jaké problémy
musí obec v následujících cca 10 letech
řešit, jaké investice ji čekají, jak daleko je
s přípravou a kolik jednotlivé akce budou
stát. Strategický plán je živým dokumentem, který se neustále vyvíjí, doplňuje
a zpřesňuje, a veřejnost do něj může velmi
aktivně zasahovat. Seznamte se s ním i vy
a sdělte nám svoje připomínky a náměty
na doplnění!

také jako vhodné zázemí při organizaci
obecních akcí na návsi.
Sbor dobrovolných hasičů má v Poříčí
několik desítek členů, jednotka požární
ochrany pak pravidelně asistuje profesionálním záchranářům např. při povodních,
vichřicích nebo při pátrání po pohřešovaných osobách. Bez pomoci hasičů by
se neobešla ani řada obecních slavností
- dožínky, májka, čarodějnice, zahajování
adventu a další.
Do dotačního programu bylo podáno celkem
914 žádostí, přičemž z celého Středočeského kraje bylo vybráno pouze 11 staveb.
Jedná se tedy o velký úspěch a ocenění
projektu nové poříčské zbrojnice. Projektovou dokumentaci i vizualizaci naleznete
na internetových stránkách obce.

 V březnu vydal Městský úřad v Benešově územní souhlas se stavbou
chodníku v Benešovské ulici od kapličky ke hřbitovu. Součástí projektu je i přechod pro chodce. Stavět by se mohlo již v následujících
dvou letech.
 V ulici K Zádušnímu byl prodloužen obecní vodovod. Pitnou vodu
z Želivky může využívat dalších 7 rodinných domů, jejichž vlastníci
byli dosud závislí na vlastních studnách.
 Pracovníci obce začali vylepšovat místa vyhrazená na kontejnery.
Upravena již byla stání u fotbalového hřiště, ve Sportovní ulici a na
Hvozdci. Dále se podařilo zpevnit a vyčistit pěšinu od přechodu pro
chodce u mateřské školy dolů k potoku.
 V dubnu jsme získali hned dvě významné dotace – téměř 3 mil. Kč
na dostavbu základní školy a 1,7 mil.Kč na novou hasičskou zbrojnici.
 Zastupitelé v dubnu schválili kompletní opravu komunikace v ulici
Ke Kříži. Nová silnice bude hotová do letních prázdnin. Práce provádí
benešovská ﬁrma BES s.r.o. Pro opravu této ulice hlasovalo všech
12 přítomných zastupitelů. Dvě místa v zastupitelstvu zatím zůstávají
neobsazena poté, co pánové Jan Krůta st. a Stanislav Pěkný na své
funkce v březnu rezignovali.
 V dubnu byly v Pražské ulici pod autobusovou zastávkou místo
betonových květníků vysazeny čtyři vzrostlé javory.

Loni v září jsme na sázavském nábřeží
oslavili dožínky, letos program sousedských setkání pod širým nebem obohatí
pouť! Stane se tak v sobotu 25. června
v parčíku u kostela sv. Havla (Čerčanská
ulice). Ve stínu lip budou připraveny stánky
s dobrotami, portrét zájemcům zhotoví
karikaturistka, budoucnost odhalí zkušená
kartářka, nebude chybět umělecký kovář
ani kolotoč. Jako tradičně si budete moci
zakoupit výrobky od farmářů z blízkého
okolí (med, marmelády, medovina a další).
V podvečer se uskuteční historicky první
soutěž v pojídání pouťových koláčů o ceny.
Po celé odpoledne hraje živá hudba, od 19
do 21.30 hodin pak bude následovat koncert pražské folkové kapely Starý šediví
psi. Následující den, v neděli 26. června,
se v kostele sv. Petra uskuteční poutní
mše svatá. Více se dozvíte z plakátků týden
před akcí.

 Zdravotně postižení
se sešli v Mrači
Začátkem dubna se ve velkém sále hostince v Mrači sešli členové Občanského
sdružení zdravotně postižených základní
organizace v Poříčí nad Sázavou na výroční
schůzi. Její předsedkyně Jana Horáková ve
své zprávě zhodnotila činnost za uplynulé
období, co všechno členové ve své organizaci vykonali, jakých akcí se zúčastnili a
předložila výhledově plán činnosti a výletů na příští období. Do základní organizace
Poříčí spadají také členové z Nespek, Městečka, Mrače a Borové Lhoty. Výbor připravuje nejen pro své členy, ale i pro ostatní
obyvatele jak vzdělávací akce, tak i mnoho
zájezdů a výletů, na které se všichni těší.
Také jubilanti jsou potěšeni malou pozorností
k jejich výročí. Celá výroční schůze probíhala
za velké účasti členů, kterým k dobré náladě
zahrála na harmoniku paní Vlasta z Prahy a
spolu s ní si mnozí i zazpívali. Plno potlesku a veselosti přidala také malá skupinka
Hany Vaňousové „Poupata po 30 letech“
jako vzpomínku na cvičení na Strahově. Po
dobrém občerstvení a i kulturním programu
se všichni rozcházeli a rozjížděli s pocitem
hezky prožitého odpoledne.
Bohumila Nádvorníková

 Školní děti na výletě u stíhacích pilotů
Dne 19. dubna navštívily 8. a 9. třída školy Poříčí nad Sázavou 21. základnu taktického
letectva ČR v Čáslavi – Chotusicích. Naším průvodcem po rozsáhlém areálu se stal praporčík
Michal Šamša. Nejdříve nás vzal do hangáru, ve kterém jsme viděli stíhačky i mechaniky
při práci. Potom jsme se autobusem přepravili do další budovy, kde se nacházel simulátor
letu stíhačky. Někteří šťastlivci dokonce dostali možnost si toto zařízení vyzkoušet na vlastní
kůži. Poté jsme se přesunuli do muzea, kde byla spousta zajímavých exponátů od doby
první světové války až po rozloučení s letounem Mig 21. Svou vitrínu tam mají i významní
čeští letci. Díky našemu průvodci jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Exkurzi jsme
zakončili prohlídkou venkovní expozice muzea, kde jsou vystaveny stíhačky, které se již
nepoužívají. Celá akce se nám velmi líbila a každý si z ní odnesl plno dojmů.
Žáci 9. třídy ZŠ

 Wrigley rozšiřuje poříčskou továrnu
Společnost Wrigley, patřící do skupiny Mars Incorporated,
zahajuje další fázi rozšiřování výrobního závodu v Poříčí nad
Sázavou. Historicky nejvyšší investice od založení továrny
v celkové výši téměř dvě miliardy korun pokryje výstavbu
nové linky a do regionu přinese nové příležitosti.
Po prvním výrazném navýšení kapacity továrny v roce 2013
se jedná o další velký investiční projekt společnosti Wrigley
v České republice. Téměř dvě miliardy korun vložených do
nové výrobní linky by mělo zajistit nárůst objemu produkce
o 16 500 tun ročně. Její spuštění se plánuje na třetí čtvrtletí
roku 2018. Maximální roční kapacita továrny na výrobu cukrovinek tak bude po rozšíření činit přibližně 50 000 tun/rok.
Výstavbu nové části linky provází mnohé inovace a investice
do technologií šetrných k životnímu prostředí. Využito bude
například LED osvětlení řízené počítačem pro zajištění
co nejvyšší úrovně úspory energie.
Další expanze poříčské továrny má potenciál přispět k ekonomickému růstu obce Poříčí nad Sázavou, okresu i kraje.
Magdalena Hrabcová

 Jezdkyním se při závodech dařilo
V neděli 24.4.2016 se dvě zástupkyně jezdeckého oddílu Poříčáci
zúčastnily závodů ve všestrannosti v Přeštěnicich u Milevska. Závody ve
všestrannosti se skládají ze 3 disciplín: drezúry, parkuru a krosu. Všechny
disciplíny musí kůň absolvovat v jeden den. Jsou to poměrně náročné
závody. Bylo dosti chladno a dokonce se každou chvíli objevovaly husté
sněhové přeháňky. I přesto jezdkyně Andrea Růžičková a Alena Ullerová
s koňmi Mikym a Ballim obsadily krásné 1. a 4. místo.
Andrea Růžičková

 Pomoc místním sdružením
V dubnu letošního roku schválili zastupitelé ﬁnanční podporu zájmovým a sportovním sdružením na rok 2016. Jako v předchozích letech i letos
získaly spolky (fotbalisté, hasiči, FIT Klub, automotoklub a další) na svou činnost 15 tis.Kč. Zájemcům kromě toho od září 2015 do června letošního
roku slouží zcela zdarma moderní a plně vybavená sportovní hala základní školy. Kolik času členové jednotlivých sdružení v tělocvičně sportem stráví,
se dozvíte v uvedeném přehledu.
NÁZEV SDRUŽENÍ
FIT Klub
FK Draci (ﬂorbal)
SK Posázavan (fotbal)
SDH Poříčí n.S.
Sportovní sdružení (ﬂorbal)

POČET HODIN
67 hodin
240 hodin
159 hodin
31 hodin
77 hodin

KOLIK OBEC ZAPLATÍ Z ROZPOČTU
80 400 Kč
288 000 Kč
190 800 Kč
37 200 Kč
92 400 Kč

Hodina provozu velké poříčské tělocvičny stojí 1.200 Kč a vedle ﬁnančních prostředků, které každé z místních sdružení každoročně dostává,
se tak jedná o další významnou podporu sportu a zájmové činnosti v obci.

Poslední dubnovou sobotu se
na poříčské návsi sešlo více než
sto lidí, které zajímalo, zda se
hasičům podaří jen pomocí žebříku a lan postavit 20 metrů vysokou májku. Opentlený stožár se
k nebi za potlesku přihlížejících ladně vyhoupnul krátce po půl šesté,
dlouho ale obec nezdobil. Májku
se totiž nakonec uhlídat nepodařilo
a krátce nad ránem rukou hochů
ze sousední vesnice padla. Další
fotograﬁe naleznete na webu obce!

